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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami i uwagami zwracam siê do

Pana z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy problem.
18 lipca 2008 r. minister spraw wewnêtrznych i administracji wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie kontroli

ruchu drogowego (DzU z 2008 r. nr 132, poz. 839). Wype³ni³ w ten sposób delegacjê ustawow¹ zawart¹
w art. 6 ust. 4 pkty 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r.
nr 108, poz. 908 ze zm.). Rozporz¹dzenie okreœla m.in. organizacjê i sposób kierowania ruchem drogo-
wym oraz osoby upowa¿nione do dawania poleceñ i sygna³ów uczestnikom ruchu. Na mocy tego rozpo-
rz¹dzenia osobami uprawnionymi do kierowania ruchem s¹ m.in. osoby odpowiedzialne za utrzymanie
porz¹dku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego – je¿eli jest to niezbêdne
do ich bezpiecznego przemarszu (§2 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z §8 rozporz¹dzenia osoby okreœlone w roz-
porz¹dzeniu mog¹ podejmowaæ czynnoœci w zakresie kierowania ruchem po ukoñczeniu szkolenia or-
ganizowanego odp³atnie przez wojewódzkie oœrodki ruchu drogowego wed³ug programu okreœlonego
za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia (§9).

W Polsce wielowiekow¹ ju¿ tradycj¹ i swoistym fenomenem jest piesze pielgrzymowanie, szczególnie
w okresie letnim. Wiele tysiêcy ludzi, zw³aszcza m³odych, wêdruje pieszo do polskich sanktuariów,
przede wszystkim na Jasn¹ Górê. Jest to oczywiœcie danie wyrazu wyznawanej religii, ale nie mo¿na za-
pominaæ tak¿e o funkcjach ogólnospo³ecznych pieszego pielgrzymowania: edukacyjnych, integracyj-
nych, profilaktycznych, aktywizuj¹cych m³odzie¿, co jest bardzo cenne w ma³ych spo³ecznoœciach
lokalnych, a z takich tak¿e wychodz¹ piesze pielgrzymki, poza tymi, które w wielotysiêcznych grupach
id¹ z du¿ych oœrodków miejskich.

Wprowadzone rozporz¹dzeniem rozwi¹zania (które obejmuj¹ tak¿e tzw. osoby porz¹dkowe w gru-
pach pielgrzymkowych) stanowi¹ barierê znacz¹co utrudniaj¹c¹, a nawet uniemo¿liwiaj¹c¹ piesze piel-
grzymowanie. Stanowi¹ one zagro¿enie zw³aszcza dla ma³ych, kilkunasto-, kilkudziesiêcioosobowych
grup, dla których wyszkolenie odpowiedniej liczby porz¹dkowych powodowa³oby trudne do poniesienia
koszty. Poza tym zainteresowane osoby szkolenie musz¹ przejœæ indywidualnie, co powoduje sytuacjê,
i¿ je¿eli w kolejnych latach osoby te nie pójd¹ na pielgrzymkê, koszty bêdzie trzeba ponosiæ ponownie.
Ma³e pielgrzymuj¹ce grupy nie stanowi¹ wiêkszej przeszkody ni¿ kilka poruszaj¹cych siê rowerów, cze-
mu wiêc w przypadku pielgrzymek wprowadza siê tak daleko id¹ce utrudnienia? Zwa¿yæ tak¿e nale¿y, i¿
sezon pielgrzymek pieszych rozpoczyna siê ju¿ nied³ugo. Czy z uwagi na rozbudowany, osiemnastogo-
dzinny program szkolenia realne jest, aby wszystkie zainteresowane osoby zd¹¿y³y takie szkolenie prze-
jœæ? Wprowadzenie rozwi¹zañ, które mog¹ nie byæ skuteczne, które odbiegaj¹ od rzeczywistoœci, mija
siê z celem.

Uczestnikami pielgrzymek s¹ g³ównie studenci, którzy ca³kowicie dobrowolnie i nieodp³atnie chc¹
tak¿e pomóc w organizacji ca³ej pielgrzymki. Czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem przejœcia osób i kieruj¹
ruchem. Jeœli teraz bêd¹ musieli zap³aciæ za szkolenie, to wielu z nich zrezygnuje z pomagania, gdy¿
nie bêd¹ chcieli nara¿aæ siê na dodatkowe koszty; jak wiadomo, kieszeñ studenta to nie kieszeñ biz-
nesmena.

Czy istnieje a¿ tak wyraŸnie ratio legis dla wprowadzenia takich przepisów? Czy mamy do czynienia
z szeregiem wypadków spowodowanych nieumiejêtnym kierowaniem ruchem przez porz¹dkowych
pielgrzymkowych? Bior¹c pod uwagê charakter grup pielgrzymkowych, ich rolê religijn¹ i spo³eczn¹,
niskie zagro¿enie oraz dotychczasow¹ praktykê, nale¿a³oby odejœæ od wymogu przejœcia szkolenia
przez osoby kieruj¹ce ruchem podczas pielgrzymki. Mo¿na usankcjonowaæ obligatoryjne szkolenia
przeprowadzane dla danej grupy (zw³aszcza dla porz¹dkowych) przez funkcjonariuszy Policji, które
koñczy³yby siê wydaniem zaœwiadczeñ. Zaœwiadczenia takie mog³yby byæ kontrolowane przez Policjê
podczas przemarszu.

Taki model z pewnoœci¹ mocniej realizowa³by zasadê proporcjonalnoœci ni¿ obecne nadmiernie
utrudniaj¹ce funkcjonowanie rozwi¹zania. Nale¿a³oby te¿ wprowadziæ przepis przejœciowy, który
obowi¹zywanie obecnej, szkodliwej regulacji odsun¹³by w czasie. Móg³by to byæ czas na refleksjê,
wypracowanie dobrych rozwi¹zañ, mo¿e przy wspó³udziale Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu
Polski.



Ponadto proszê o udzielenie informacji, czy odpowiednie s³u¿by, zw³aszcza Komenda G³ówna Policji,
dysponuj¹ szczegó³owymi danymi na temat wypadków spowodowanych przez grupy pielgrzymkowe.

W zwi¹zku z opisan¹ sytuacj¹ proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie: czy Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji dostrzega ten problem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




